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CARTA ABERTA À COMUNIDADE FEARPEANA

Nós, professores Marcio e Adriana, tomamos a liberdade de vir a público para explicar a nossa candidatura.

Primeiro, nos apresentamos:

Prof.  Marcio  Mattos  Borges  de  Oliveira,  58  anos,  Engenheiro  Mecânico  Aeronáutico  pelo  ITA,  ingressei  na
FEARP em 1993, ainda como doutorando e hoje sou Professor Titular do Departamento de Administração. Fui
Chefe de Departamento por 3 gestões e Presidente de Comissão de Pós-graduação por 2 gestões. Estava como
presidente da Comissão de Pós-graduação quando aprovamos o início das atividades de pós na Escola em todos
os Departamentos. Fui Vice Pró-Reitor de Pós-graduação da USP, quando do mandato do Prof. Vahan Agopyan na
Pós-graduação. Tenho larga experiência de gestão especificamente com a FEARP. Sempre estive presente na
Escola, em todos os sentidos, nestes 25 anos. Fui diretor e membro do Conselho da FUNDACE. É muito importante
ressaltar o papel da Fundação na evolução da Escola, oferecendo oportunidades a todos, sustentando as atividades
e os projetos dos docentes e discentes, além do apoio à infraestrutura e capacitação de funcionários. A FEARP faz
parte de minha carreira profissional, depois de 11 anos como analista de sistemas e consultor empresarial.  Aceitar
o desafio de me candidatar a Diretor é uma honra e ao mesmo tempo uma missão de novamente levar nossa
Unidade aos altos patamares que sempre conseguimos desde o início. Acredito muito na participação de todos para
termos  as  melhores  ideias  de  como  evoluir  como  Unidade.  Acredito,  também,  nas  liberdades  e  iniciativas
individuais, para que todos, a seu modo, se desenvolvam e desta forma possam somar em pesquisa, ensino e
extensão.

Sou casado com a Profa. Dra. Sonia Valle Walter Borges de Oliveira, há 32 anos, temos 3 filhas e formamos uma
família unida e feliz. Sou nascido e criado em Ribeirão Preto, e tenho muito orgulho da minha cidade e de suas
potencialidades.

Profa. Adriana Maria Procópio de Araujo: ingressei na FEARP há quase 25 anos, em 1994, como auxiliar de
ensino e  hoje  sou professora Titular  do Departamento de Contabilidade.  Contadora e  Administradora,  construí
minha carreira profissional aqui na FEARP. Fui chefe do departamento por 3 gestões, presidente de Comissão de
Graduação desta faculdade e hoje represento a Congregação da FEARP no CO. Fui presidente da FUNDACE em
um momento delicado e de extrema necessidade de organização de controles de Cursos MBA’s. Iniciei o processo
reorganização dos  convênios  com a USP propiciando  para a  FUNDACE e FEARP-USP melhores  práticas  de
governança e pleno atendimento ao devido uso de recursos públicos. Aceitar o desafio de me candidatar a vice
diretoria é uma honra, e também muita responsabilidade. É uma honra dirigir esta Faculdade, por sua importância
regional, nacional e internacional, principalmente porque é a Unidade que ajudei a implantar e crescer, que tem
formado pessoas capazes para liderar a busca de soluções dos problemas. Minha responsabilidade está em manter
o equilíbrio profissional e a ética acima de qualquer questão pessoal ou individual. O meu objetivo é trabalhar nestes
4 anos de gestão com toda a minha experiência e companheirismo de sempre.

Tenho 50 anos, casada com o Edson há quase 20 anos e temos dois filhos lindos e maravilhosos, Edson Jr de 17 e
a Julia de 14 anos. Sou persistente, lutadora e muito sincera e também muito simples em todos os aspectos. Sou de
Tambaú mas tenho a felicidade de dividir minha casa com esta bela cidade que é Ribeirão Preto.
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A seguir apresentamos o histórico de nossa candidatura, dentro de um profissionalismo e transparência,

importantes para conciliar eventuais diferenças de opiniões:

No final  de 2017,  iniciamos, entre  os professores  titulares desta faculdade, as conversas  para a  sucessão da
Diretoria/Vice da FEARP.

Os professores, que num primeiro momento eram aptos a se candidatarem e que se reuniram foram: Marcio Mattos,
Dante e Marcos Fava (Administração); Maisa e Adriana (Contabilidade) e Rudinei, Reynaldo e Sérgio (Economia).
Também eram aptos para as primeiras candidaturas os professores Walter (Economia) e Geciane (Administração)
por serem professores associados nível 3. 

Várias foram as reuniões e conversas e resumimos o que julgamos mais importante para que todos entendam o
porquê de nossa candidatura.

Nas reuniões, foi buscado consenso e uma chapa que atendesse a todos evitando-se conflitos no processo, que em
momentos  passados  dividiram  a  Escola.  Sabemos  que  em  todo  processo  que  tem  disputa,  uma  parte  da
comunidade é  contemplada e a outra  não,  e  era  exatamente isso que queríamos evitar,  um desgaste entre a
comunidade e os Departamentos.

Em uma reunião de 11 de maio/2018, em que estavam presentes os professores: Marcio Mattos, Marcos Fava,
Maisa, Adriana, Rudinei, Sérgio e o Fábio (recém professor titular), entendemos que havia a seguinte demanda:

Candidato a Diretoria: Prof. Marcio Mattos – pelo Departamento de Administração

Candidata a Diretoria: Profa. Maisa – pelo Departamento de Contabilidade e,

Candidata a Vice-diretora: Profa. Adriana – pelo Departamento de Contabilidade

O Departamento de Economia, até então cogitou ser candidato a vice juntamente com a Profa. Maisa, mas neste
mesmo dia, o Prof Rudinei deixou a responsabilidade da decisão do Departamento de Economia com o Prof. Sérgio.
Ficou acertado entre todos os participantes de que poderia ter uma chapa de consenso para unificar a escola. Todos
os presentes gostaram muito desta ideia.

Cada qual com sua justificativa de demanda, resolvemos fazer uma outra reunião apenas com os interessados em
assumir a candidatura, ou seja, os professores que de fato poderiam se inscrever no primeiro período de abertura:
Maisa, Adriana, Marcio e Sérgio. 

No dia 17 de maio/2018, aconteceu a reunião entre os professores: Maisa, Adriana, Marcio Mattos e Sérgio. Nesta
oportunidade, o Prof. Sérgio disse que houve um entendimento no Departamento de Economia de que ele sairia
para candidato a Diretoria. Assim, a Profa. Maisa explicou que o Departamento de Contabilidade tinha flexibilidade
em assumir a diretoria, com Maisa, ou vice diretoria, com Adriana, e o Departamento de Economia, representado
pelo Prof. Sérgio, não aceitou esta segunda opção. 

Assim,  entendemos  que  seria  bom para  a  escola  unir  forças  entre  os  Departamentos  que  estavam com um
entendimento mais consolidado e buscar a parceria de gestão que melhor atendesse a todos os representados:
docentes, funcionários, alunos e comunidade em geral. Com a experiência e dedicação dos dois professores já
apresentados no início desta carta, resolvemos nos candidatar a diretoria e vice.

Nosso objetivo é uma gestão pacificadora, respeitando as competências, diferenças e especificidades de cada área
de  atuação  e  trabalhar  como  conciliadores  em  uma  administração  conjunta  e  justa  para  todos.  Temos  o
compromisso de manter a relação com a comunidade externa (conselho consultivo, por exemplo) e estender para
outras vertentes. Além disso, buscar parcerias por meio de projetos externos e elevar a nossa qualidade de formar
recursos humanos tanto no setor público quanto privado no âmbito nacional e no internacional.

Sabemos  que  os  3  Departamentos  possuem  demandas  convergentes,  embora  tenhamos  detalhes  de  cada
especialidade. Sabemos também que o quadro de funcionários demanda por apoio constante e que está sob a
responsabilidade da Diretoria. No tocante ao corpo discente, temos plena convicção de que quanto mais atendidos
e acompanhados, melhor os resultados que apresentarão. Enfim, temos total inserção nas informações, políticas,
possibilidades e regulamentações, que são o alicerce da USP e da FEARP.

Além disso, assumimos a total responsabilidade de estarmos por 4 anos nesta gestão, mesmo com possibilidade de
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aposentadoria  muito  em breve,  e  este  compromisso  é  porque sabemos que  podemos contribuir,  trabalhar  em
conjunto e crescer. E é este o nosso propósito: unir forças para sermos melhores.

Deixamos  nosso  canal  de  comunicação  inteiramente  aberto  a  todos  para  propiciar  amplo  diálogo.  Por  favor,
qualquer dúvida, pergunta, sugestão nos procure diretamente. É importante que todas as informações que veiculam
neste  momento  sejam  obtidas  da  sua  fonte  primária,  assim  evitamos  qualquer  tipo  de  aborrecimento  ou  de
informações inadequadas.

Agradecemos a atenção de todos,

Marcio – mmattos@usp.br / WhatsApp 16 98135-5553

Adriana – amprocop@usp.br / WhatsApp 19 984163680

_______________________________________________
Diretoria-funcionarios mailing list
Diretoria-funcionarios@listas.fearp.usp.br
http://listas.fearp.usp.br/mailman/listinfo/diretoria-funcionarios
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